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หน่วย : บาท

หมวยรายจ่าย งบประมาณ ร้อยละ
งบบุคลากร 1,982,450,100         43.30                

เงินเดือน 1,916,167,400           41.85                 

ค่าจ้างประจ า 27,578,000               0.60                   

ค่าจ้างช่ัวคราว 38,704,700               0.85                   

งบด าเนินงาน 855,821,200            18.69                

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 689,433,300             15.06                 

ค่าสาธารณูปโภค 166,837,900             3.64                   

งบลงทุน 634,741,100            13.86                

     ค่าครุภัณฑ์ 449,173,900             9.81                   

     ค่าท่ีดินและก่อสร้าง 185,567,200             4.05                   

งบเงินอุดหนุน 453,637,200            9.91                  

งบรายจ่ายอ่ืน 252,504,300            5.52                  

งบกลาง 398,991,700            8.72                  

รวม 4,578,145,600         100.00              
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยบูรพา



รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ
424,391,620.00

1 กองกฎหมาย เก้าอี้ส านักงาน1 ตัว 3,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2 กองกฎหมาย สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่11 เคร่ือง 17,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3 กองกฎหมาย เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง1 เคร่ือง 30,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4 กองกลาง จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม 120 นิ้ว 1 จอ 13,900.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5 กองกลาง เคร่ืองขยายเสียง1 เคร่ือง 7,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
6 กองกลาง สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่2 1 เคร่ือง 24,100.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

7 กองกลาง เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที ่2 (38 หน้า/
นาท)ี2 เคร่ือง

29,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

8 กองกลาง เคร่ืองสลับสัญญาณวิดิโอพร้อมอุปกรณ์1 ชุด 19,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
9 กองกลาง กล้องเว็บแคมพร้อมขาต้ัง3 ชุด 36,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

10 กองกิจการนิสิต ระบบกล้องวงจรปิด1 ระบบ 50,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
11 กองกิจการนิสิต สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่11 เคร่ือง 17,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
12 กองกิจการนิสิต เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดมือถือ1 เคร่ือง 8,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
13 กองกิจการนิสิต เคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น 4 ล้อ1 เคร่ือง 12,100.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
14 กองคลังและทรัพย์สิน ระบบสารสนเทศด้านการคลัง1 ระบบ 40,800,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
15 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที ่2 (27 หน้า/นาท)ี1 

เคร่ือง
27,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

16 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จากส่วนกลาง (Wireless 
Controller) ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 เคร่ือง

450,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมวดงบลงทุน 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ค่าครุภัณฑ์
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
17 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2 ต าบลโขมง

 อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี25 เคร่ือง
525,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

18 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ต าบลโขมงอ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี4 เคร่ือง

480,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

19 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2 ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี2 เคร่ือง

700,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

20 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่3 ต าบลโขมง อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 เคร่ือง

850,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

21 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 20 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ต าบลโขมง อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 เคร่ือง

489,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

22 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI 
Lumens ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี10 เคร่ือง

290,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

23 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี5 เคร่ือง 100,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

24 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี กล้องวงจรปิด ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี40 ตัว 220,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
25 กองแผนงาน เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ด า1 เคร่ือง 42,900.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
26 กองอาคารสถานที่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 5,200 ANSI Lumens13 

เคร่ือง
650,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

27 คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)30 เคร่ือง

660,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

28 คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ ความละเอียดสูง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี5 เคร่ือง

160,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
29 คณะการจัดการและการท่องเทีย่ว ชุดผลิตส่ือการสอนแบบออนไลน์ MOOC ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี1 ชุด
427,700.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

30 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โต๊ะคอมพิวเตอร์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ตัว 3,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
31 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เคร่ืองอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง
995,100.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

32 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 
เคร่ือง

48,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

33 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เคร่ืองผสมสารด้วยคล่ืนความถี่ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี1 เคร่ือง

499,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

34 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เคร่ืองกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

24,100.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

35 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชุดเตาเผาอุณหภูมิสูง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง 185,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

36 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH Meter) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

39,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

37 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตู้บ่มเชื้อ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง 60,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
38 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เคร่ืองหาความชื้น ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง 85,600.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

39 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เคร่ืองวัดปริมาณน้ าอิสระ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 
เคร่ือง

450,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

40 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เคร่ืองเขย่าแนวราบแบบวงกลม ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี1 เคร่ือง

470,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
41 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เคร่ืองชั่งดิจิตอลทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง
4,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

42 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี4 ตู้ 13,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

43 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตู้ใส่แฟ้มแขวน 3 ชั้น ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ตู้ 7,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

44 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เก้าอี้ส านักงาน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ตัว 2,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
45 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ตู้ล็อคเกอร์ 12 ช่อง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ตู้ 9,100.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
46 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เคร่ืองท าแห้งแบบพ่นฝอย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 

เคร่ือง
2,033,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

47 คณะดนตรีและการแสดง เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง4 เคร่ือง 160,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
48 คณะดนตรีและการแสดง ไฟสตูดิโอพร้อมฉากหลัง1 ชุด 98,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
49 คณะดนตรีและการแสดง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานมัลติมีเดีย2 เคร่ือง 200,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
50 คณะดนตรีและการแสดง ชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนย้ายอเนกประสงค์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี1 ชุด
978,700.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

51 คณะดนตรีและการแสดง ชุดขาต้ังโน้ตเพลง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด 449,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
52 คณะดนตรีและการแสดง ชุดไฟส าหรับห้องการแสดง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2

 ชุด
2,909,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

53 คณะดนตรีและการแสดง แกรนด์เปียโน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 หลัง 1,980,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
54 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชุดท าไอศกรีม ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว2 เคร่ือง 96,300.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

55 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เคร่ืองวัดคุณภาพน้ าแบบภาคสนาม ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว2 เคร่ือง

130,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
56 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตู้แช่แข็งฝาทึบ ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว2 เคร่ือง 25,700.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

57 คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว1 เคร่ือง

180,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

58 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองเขย่าสารแบบระนาบวงกลม ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี2 เคร่ือง

500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

59 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองปัน่เหวีย่งแบบควบคุมอุณหภมิ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี1 เคร่ือง

513,600.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

60 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองไทเทรตอัตโนมัติ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 ชุด 558,100.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
61 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองปัน่ตกตะกอนต้ังโต๊ะ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี2 

เคร่ือง
385,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

62 คณะเทคโนโลยีทางทะเล อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กพร้อมกล้องบันทึกหลายช่วงคล่ืน ต าบลโขมง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 ชุด

308,300.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

63 คณะเทคโนโลยีทางทะเล อุปกรณ์ส ารวจพืน้ท้องทะเล ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 ชุด 87,900.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

64 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี3 เคร่ือง

227,900.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

65 คณะเทคโนโลยีทางทะเล ตู้นิรภัยส าหรับสารกัดกร่อน ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 ตู้ 72,800.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

66 คณะเทคโนโลยีทางทะเล ตู้นิรภัยส าหรับสารไวไฟ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 ตู้ 74,900.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
67 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองวัดความหนืด ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 เคร่ือง 303,700.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
68 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองให้ความร้อนแก่หลอดทดลอง ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี1 เคร่ือง
64,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

6



รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
69 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองล้างท าความสะอาดด้วยคล่ืนความถี่สูง ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี 1 เคร่ือง
89,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

70 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองวัดปริมาณน้ าตาลแบบ Multi Scale Refractometer ต าบลโขมง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 เคร่ือง

18,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

71 คณะเทคโนโลยีทางทะเล ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ - 40 องศาเซลเซียส ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี1 ตู้

250,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

72 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองวัดค่าความเป็นกรด ด่าง พร้อมระบบกวนแบบต้ังโต๊ะ ต าบลโขมง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 เคร่ือง

32,100.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

73 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองตัดละเอียด ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 เคร่ือง 310,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
74 คณะเทคโนโลยีทางทะเล อุปกรณ์ส าหรับช่วยหายใจใต้น้ า ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

20 ชุด
421,600.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

75 คณะเทคโนโลยีทางทะเล ถังอากาศ พร้อมวาวล์ปรับแรงดันอากาศ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี20 ชุด

202,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

76 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เส้ือชูชีพด าน้ าลึก BCD ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี20 ชุด 254,800.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

77 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองโครมาโทกราฟฟีช่นิดของเหลวประสิทธิภาพสูง HPLC ต าบลโขมง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 เคร่ือง

2,140,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

78 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองท าให้เซลล์แตกโดยใช้คล่ืนความถี่สูง ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 1 เคร่ือง

1,100,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

79 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1
 เคร่ือง

1,070,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

80 คณะเทคโนโลยีทางทะเล เคร่ืองวิเคราะห์ไฟเบอร์ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 เคร่ือง 1,070,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
81 คณะพยาบาลศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี5 

เคร่ือง
15,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

82 คณะพยาบาลศาสตร์ เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี2 เคร่ือง

32,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

83 คณะพยาบาลศาสตร์ เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดกึ่งอัตโนมัติ (AED Defibrillator) ต าบลแสน
สุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 เคร่ือง

300,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

84 คณะพยาบาลศาสตร์ เคร่ืองให้ความอบอุ่นร่างกายทารกแรกเกิด  Radiant Warmer ต าบลแสน
สุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

400,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

85 คณะพยาบาลศาสตร์ ชุดจ าลองสถานการณ์การเป็นผู้สูงอายุ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี3 ตัว

228,600.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

86 คณะพยาบาลศาสตร์ ชุดจ าลองสถานการณ์ติดตามสัญญาณชีพพร้อมภาคกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 ชุด

920,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

87 คณะพยาบาลศาสตร์ เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติ แบตเตอร่ีรีชาร์ต ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี5 เคร่ือง

165,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

88 คณะพยาบาลศาสตร์ รถเข็นผู้ป่วย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 คัน 8,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
89 คณะพยาบาลศาสตร์ เคร่ืองชั่งน้ าหนักดิจิตอลแบบวางพืน้ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี10 เคร่ือง
26,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

90 คณะพยาบาลศาสตร์ เคร่ืองตรวจน้ าตาล ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี10 เคร่ือง 23,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

91 คณะพยาบาลศาสตร์ ระบบตรวจร่างกายด้วยคอมพิวเตอร์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี1 ชุด

1,500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

92 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจ และลักษณะชีพส าหรับเคล่ือนย้าย  
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เคร่ือง

350,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
93 คณะแพทยศาสตร์ ตู้เก็บเคร่ืองมือแพทย์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี8 ตู้ 520,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

94 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

180,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

95 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด แบบผ้าห่ม ต าบลแสน
สุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี4 เคร่ือง

1,020,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

96 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเล่ือยตัดกระดูกสันอกระบบแบตเตอร่ี ส าหรับผู้ใหญ่ ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

1,063,300.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

97 คณะแพทยศาสตร์ ตู้อุ่นผ้าและน้ าเกลือ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี1 ตู้ 260,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
98 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองอบความร้อนคล่ืนส้ัน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1

 เคร่ือง
375,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

99 คณะแพทยศาสตร์ โคมไฟส่องตรวจแบบแขวนเพดานชนิดโคมเด่ียวหลอดแอลอีดี ขนาดไม่
น้อยกว่า 100,000 ลักซ์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

350,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

100 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด พร้อมชุดช่วยชีวิตและติดตาม
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 6 เคร่ือง

4,140,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

101 คณะแพทยศาสตร์ ตู้อบเด็กแบบเคล่ือนย้ายส าหรับใช้งานกับรถฉุกเฉิน ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

550,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

102 คณะแพทยศาสตร์ รถช่วยชีวิตเด็กแรกคลอด ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 
เคร่ือง

760,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

103 คณะแพทยศาสตร์ เตียงนอนและท าคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี5 เตียง

4,450,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
104 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือคลอด ต าบลแสนสุข  อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี5 ชุด 432,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
105 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองช่วยชีวิตทารกแรกเกิดชนิดปรับแรงดันอากาศเข้าปอดและเคร่ืองผสม

ออกซิเจน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 เคร่ือง
300,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

106 คณะแพทยศาสตร์ โคมไฟท าหัตถการชนิดแขวนเพดาน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี6 ชุด

1,500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

107 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองท าคลอดสูญญากาศระบบอัตโนมัติ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี2 เคร่ือง

720,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

108 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี10 เคร่ือง

500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

109 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด าชนิดใช้กระบอกฉีดยา 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 เคร่ือง

100,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

110 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองชั่งน้ าหนักเด็ก ชนิดดิจิตอล  พร้อมทีว่ัดส่วนสูง ต าบลแสนสุข  อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี4 เคร่ือง

160,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

111 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองชั่งน้ าหนักผู้ใหญ่ ชนิดดิจิตอล พร้อมทีว่ัดส่วนสูง ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

35,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

112 คณะแพทยศาสตร์ ตู้อบเด็กแบบเคล่ือนย้ายพร้อมชุดช่วยหายใจแรงดันบวก ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เคร่ือง

1,040,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

113 คณะแพทยศาสตร์ เตียงตรวจทางสูตินรีเวชกรรมชนิดควบคุมการท างานด้วยไฟฟ้า ต าบลแสน
สุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เตียง

340,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

114 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ (Fetal Doptone) ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เคร่ือง

150,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
115 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีค ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 1 เคร่ือง
390,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

116 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบอัดอากาศ
ในตัว ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 เคร่ือง

3,200,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

117 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัด
คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี1 เคร่ือง

400,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

118 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เคร่ือง

360,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

119 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจวัดองค์ประกอบน้ าในร่างกาย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

420,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

120 คณะแพทยศาสตร์ ตู้ควบคุมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ส าหรับห้องผ่าตัดแบบผสมผสาน ต าบลแสน
สุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ตู้

475,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

121 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด (Aorta Set) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 1 ชุด

628,100.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

122 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดต่อมทอนซิลและอะดินอยด์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

235,800.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

123 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดส าหรับผ่าตัดศัลยกรรม (EXTRA OR) ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

813,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

124 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดแก้ไขน าสกรูยึดกระดูกขนาดใหญ่ทีช่ ารุดออกจากกระดูก 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

280,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

125 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดในข้อ ขนาดเล็ก ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี 1 ชุด

597,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
126 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือไมโครส าหรับจุลศัลยกรรม ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี1 ชุด
384,100.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

127 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองเฝ้าและติดตามการท างานของหัวใจและลักษณะชีพ ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 เคร่ือง

600,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

128 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองฉีดน้ าส าหรับผ่าตัดเส้นเลือดขอด ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 1 เคร่ือง

98,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

129 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองรักษาความผิดปกติของหลอดเลือดด าด้วยไดโอตเลเซอร์ ต าบลแสน
สุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

692,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

130 คณะแพทยศาสตร์ ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดวางเส้นเลือดเทียม ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

716,900.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

131 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัด (Bypass Set) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี2 ชุด

1,822,800.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

132 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองมือยึดกะโหลกศีรษะขณะผ่าตัด ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี2 ชุด

1,455,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

133 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาท ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

756,900.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

134 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดสมอง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด 508,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

135 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือตรวจวัดและติดตามระดับการเปล่ียนแปลงของความดันและ
อุณหภูมิในสมอง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด

916,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

136 คณะแพทยศาสตร์ ชุดสว่านเจาะกะโหลกด้วยมือหมุน (Hudson brace) ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 ชุด

153,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
137 คณะแพทยศาสตร์ ชุดสว่านเจาะกะโหลกแบบ Hudson พร้อมก้านต่อเสริมความยาว ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด
150,800.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

138 คณะแพทยศาสตร์ อุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะหลังผ่าตัด ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี2 ชุด

464,600.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

139 คณะแพทยศาสตร์ ท่อดูดเลือดและของเหลว ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 
ชุด

222,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

140 คณะแพทยศาสตร์ ปากคีบห้ามเลือดส าหรับงานศัลยกรรมแบบ Non-Stick Bipolar Forceps
 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 ชุด

337,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

141 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

1,430,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

142 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง ต าบลแสนสุข
 อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

2,500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

143 คณะแพทยศาสตร์ ตู้เตรียมยาหรือสารอันตราย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1 ตู้

3,830,600.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

144 คณะแพทยศาสตร์ ระบบติดตามและควบคุมความชื้นและอุณหภูมิส าหรับการเก็บรักษายา 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ระบบ

1,500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

145 คณะแพทยศาสตร์ ชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคท่อทางเดินน้ าดีและท่อตับอ่อนผ่าน
ทางปากชนิดดิจิตอลพร้อมเคร่ืองกระแทกนิ่ว ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

4,280,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

146 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography) ต าบลแสน
สุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

9,000,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

147 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองช่วยพยุงการท างานของหัวใจ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

2,800,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
148 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจติดตามสมรรถภาพหัวใจทารกในครรภ์และสัญญาณชีพมารดา

รวมศูนย์ 17 เตียง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด
7,200,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

149 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนความถี่สูง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

3,000,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

150 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ระดับ SlgE ต่อสารก่อโรคภูมิแพ้และวัดตรวจหาแอน
ติบอด้ีต่อโรค ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

3,200,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

151 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองวิเคราะห์และแยกเก็บเซลล์แบบอัตโนมัติ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

13,500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

152 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 10 เคร่ือง

12,000,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

153 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ 9 เตียง 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

6,800,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

154 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส าหรับวินิจฉัยหลอดเลือดอัตโนมัติ ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

3,210,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

155 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองตัดและกรอกระดูกโดยใช้คล่ืนเสียงความถี่สูง ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

2,400,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

156 คณะแพทยศาสตร์ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

2,427,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

157 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการท างานของเส้นประสาทขณะผ่าตัดแบบ 
4 ช่องสัญญาณ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เคร่ือง

1,500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

14
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158 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองเลเซอร์ส าหรับผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง
5,000,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

159 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองมือผ่าตัดสลายเนื้องอกด้วยระบบคล่ืนความถี่สูงพร้อมระบบดูดและ
ฉีดของเหลว ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เคร่ือง

5,500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

160 คณะแพทยศาสตร์ ชุดก าหนดพิกัดในการผ่าตัดสมองและดูดของเหลวหรือเก็บชิ้นเนื้อเพือ่ส่ง
ตรวจแบบแผลเล็ก ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

2,500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

161 คณะแพทยศาสตร์ เคร่ืองจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี
 จังหวัดชลบุรี3 เคร่ือง

3,531,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

162 คณะแพทยศาสตร์ ชุดข้องูถ่างเนื้อเยื่อส าหรับการผ่าตัดสมอง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี1 ชุด

1,003,300.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

163 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ฉากกั้นห้อง1 ชุด 68,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
164 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานส านักงาน2 เคร่ือง 32,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
165 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล3 เคร่ือง 66,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
166 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ

 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว2 เคร่ือง
39,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

167 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ชุดโทรทัศน์ LED 60 นิ้ว พร้อมขาแขวนทีวี มีล้อเล่ือน1 เคร่ือง 35,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
168 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ กล้องประชุมทางไกลแบบมีล าโพงและไมโครโฟนในตัว1 ชุด 35,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
169 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานส านักงาน2 เคร่ือง 32,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
170 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ

 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว4 เคร่ือง
78,400.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

15
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171 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เคร่ืองมือหาต าแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณจากดาวเทียม (GPS) 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี50 เคร่ือง
995,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

172 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระบบส ารวจและรังวัดใต้น้ าขั้นสูงด้วยระบบ Echo sounder ต าบลแสนสุข
 อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

270,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

173 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง10 เคร่ือง 400,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
174 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองโทรศัพท์ 2 เคร่ือง 1,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
175 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด1 เคร่ือง 4,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
176 คณะเภสัชศาสตร์ ตู้อบลมร้อน1 เคร่ือง 140,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
177 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองลดความชื้น1 เคร่ือง 40,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
178 คณะเภสัชศาสตร์ ตู้ฉายรังสียูว2ี ตู้ 65,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
179 คณะเภสัชศาสตร์ ชุดปัม๊สุญญากาศ2 ชุด 67,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
180 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว)20 เคร่ือง
500,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

181 คณะเภสัชศาสตร์ อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิชนิดหมุนเวียนน้ า1 เคร่ือง 175,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
182 คณะเภสัชศาสตร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต1 ระบบ 350,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
183 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองชั่งอุตสาหกรรม1 เคร่ือง 40,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
184 คณะเภสัชศาสตร์ โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS (IBM SPSS Statistics Base 

Authorized User License)1 license
30,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

185 คณะเภสัชศาสตร์ อุปกรณ์ปรับระดับแรงดันไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ขนาดพิกัด 1600 KVA1 
ชุด

3,900,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

186 คณะเภสัชศาสตร์ ตู้เพาะเล้ียงเซลล์ภายใต้สภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์1 ตู้ 375,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
187 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองดูดสารละลายพร้อมปัม๊สุญญากาศ1 ชุด 42,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
188 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิน้ าเย็น1 เคร่ือง 64,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 16
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189 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองบดสมุนไพร1 เคร่ือง 13,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
190 คณะเภสัชศาสตร์ รางไม้สักท ายาลูกกลอน14 อัน 30,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
191 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองตอกสากเด่ียวชนิดมีมอเตอร์3 เคร่ือง 240,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
192 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองบดปัน่ไฟฟ้า 1 เคร่ือง 120,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
193 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองขยายสัญญาณทางชีวภาพพร้อมโปรแกรมควบคุมการท างาน (Bio 

amplifier) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด
800,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

194 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
6 เคร่ือง

2,010,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

195 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองชั่งทศนิยม 5 ต าแหน่ง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
4 เคร่ือง

2,700,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

196 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyzer) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี1 ชุด

2,461,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

197 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองวิเคราะห์และแยกสารประสิทธิภาพสูง (HPLC) ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

2,000,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

198 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองรามานสเปกโตรมิเตอร์ (Raman Spectrometer) ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

5,000,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

199 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองวิเคราะห์ลักษณะการหยดตัวของของเหลว (drop shape analyzer)
 ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

1,650,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

200 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองโครมาโทกราฟีส าหรับวิเคราะห์เตรียมสารส าคัญ (Preparative 
Chromatography) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

3,000,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

17
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201 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและตัวตรวจวัดแบบ

วิเคราะห์มวลแบบสองขั้นตอน (Ultra Performance Liquid 
Chromatograph-Tandem Mass Spectrometry; UPLC-MS/MS) 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

13,359,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

202 คณะเภสัชศาสตร์ ชุดเคร่ืองวิเคราะห์และแยกสารทางโครมาโทกราฟี ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

7,948,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

203 คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

1,551,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

204 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล1 ชุด 35,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
205 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA6 เคร่ือง 15,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
206 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA3 เคร่ือง 36,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
207 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง20 เคร่ือง 700,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
208 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด WXGA ความสว่าง  4000 

Ansi Lumens2 เคร่ือง
72,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล1 เคร่ือง 23,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
210 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับตัดต่อ 2 เคร่ือง 119,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
211 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวอักษรชื่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1 ชุด 80,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
212 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฮาร์ดิสก์เคร่ืองเว็บเซิร์ฟเวอร์ ขนาด 2TB2 ตัว 54,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
213 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เก้าอี5้6 ตัว 179,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
214 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล4 ชุด 121,100.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
215 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เก้าอี้ส านักงาน60 ตัว 127,600.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
216 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไมโครโฟนไร้สาย3 ชุด 34,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
217 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉากกั้นห้อง2 ชุด 286,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 18
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218 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โต๊ะประชุม8 ตัว 80,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
219 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองโทรศัพท์1 เคร่ือง 1,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
220 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองโทรศัพท์ไร้สาย2 เคร่ือง 3,400.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
221 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์57 ตัว 182,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
222 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รถเข็น1 คัน 3,300.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
223 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล13 เคร่ือง 286,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
224 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไฟส าหรับสตูดิโอ1 ชุด 18,700.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
225 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองสลับสัญญาณภาพ1 เคร่ือง 12,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
226 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล5 เคร่ือง 115,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
227 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี1 เคร่ือง 15,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
228 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน (ระบบ 

Inverter) ขนาด 36,000 บีทีย3ู เคร่ือง
162,600.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

229 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 30,000 บีทีย6ู เคร่ือง

283,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

230 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 18,000
 บีทีย1ู เคร่ือง

27,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

231 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที ่2 (27 หน้า/นาท)ี1 
เคร่ือง

27,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

232 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว3 เคร่ือง

59,700.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

233 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที ่11 ชุด 5,400.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
234 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว)4 เคร่ือง
120,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
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235 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชุดล าโพงเคล่ือนทีพ่ร้อมไมโครโฟนไร้สาย1 ตู้ 5,400.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
236 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 32,000

 บีทีย1ู เคร่ือง
42,300.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

237 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที ่24 เคร่ือง 80,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
238 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับตัดต่อ10 เคร่ือง 599,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
239 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขาต้ังทีวีแบบต้ังพืน้3 ชุด 19,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
240 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 ชุด 44,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
241 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับตัดต่อ2 เคร่ือง 115,600.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
242 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชุดบันทึกเสียงสตูดิโอ1 ชุด 8,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
243 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ

3840x2160 พิกเซล ขนาด 85 นิ้ว1 เคร่ือง
85,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

244 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หุน่ยนต์ดินสอมินิ รุ่นดูแลผู้สูงอาย2ุ ชุด 160,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
245 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล2 เคร่ือง 46,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
246 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ

 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว1 เคร่ือง
27,700.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

247 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า1 เคร่ือง 10,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
248 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขาต้ังทีวีแบบต้ังพืน้1 ชุด 6,600.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
249 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โต๊ะ2 ตัว 8,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
250 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens2 

เคร่ือง
70,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

251 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล1 เคร่ือง 22,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
252 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้นวางของ2 ตัว 4,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
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253 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 36,000

 บีทีย1ู2 เคร่ือง
553,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

254 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชั้นวางโทรทัศน2์ ตัว 6,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
255 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชุดม้านั่งหินอ่อน10 ชุด 45,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
256 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ

 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 2 เคร่ือง
39,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

257 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ชุดโซฟา 2 ทีน่ั่ง2 ตัว 40,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
258 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตู้เอกสาร 15 ล้ินชัก3 ตู้ 12,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
259 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ป้ายซ้ิงท าสีและอคิลิคโลโก1้ ป้าย 14,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
260 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ป้ายซ้ิงท าสี พืน้ทาสีและอคิลิคโลโก1้ ป้าย 14,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
261 คณะโลจิสติกส์ เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด1 เคร่ือง 4,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
262 คณะโลจิสติกส์ กระดานไวท์บอร์ด2 อัน 5,400.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
263 คณะโลจิสติกส์ ล าโพง2 ชุด 14,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
264 คณะโลจิสติกส์ ตู้เก็บเอกสาร 5 ชั้น1 ตู้ 8,700.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
265 คณะโลจิสติกส์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 18,000

 บีทีย1ู เคร่ือง
27,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

266 คณะโลจิสติกส์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 26,000
 บีทีย1ู6 เคร่ือง

576,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

267 คณะโลจิสติกส์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 32,000
 บีทีย4ู เคร่ือง

169,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

268 คณะโลจิสติกส์ ไมโครโฟนไร้สายแบบ USB Studio Condenser15 ชุด 37,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
269 คณะวิทยาการสารสนเทศ โต๊ะท างาน9 ตัว 67,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
270 คณะวิทยาการสารสนเทศ เคร่ืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิด1 เคร่ือง 25,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 21
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271 คณะวิทยาการสารสนเทศ เคร่ืองเคลือบบัตร1 เคร่ือง 6,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
272 คณะวิทยาการสารสนเทศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง1 เคร่ือง 40,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
273 คณะวิทยาการสารสนเทศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล11 เคร่ือง 275,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
274 คณะวิทยาการสารสนเทศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง12 เคร่ือง 480,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
275 คณะวิทยาการสารสนเทศ เคร่ืองเจียร์ไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว1 เคร่ือง 2,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
276 คณะวิทยาการสารสนเทศ เก้าอี้ส านักงานพนักสูง17 ตัว 93,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
277 คณะวิทยาการสารสนเทศ เลนส์ส าหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง1 ตัว 12,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
278 คณะวิทยาการสารสนเทศ เก้าอี้ส านักงาน พนักพิงต่ า13 ตัว 71,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
279 คณะวิทยาการสารสนเทศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบฝังเพดาน ขนาด 40,000 บีทีย4ู 

เคร่ือง
393,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

280 คณะวิทยาการสารสนเทศ เคร่ืองวัดพลังงานไฟฟ้า1 เคร่ือง 2,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
281 คณะวิทยาการสารสนเทศ เคร่ืองผสมเสียงสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่องดิจิตอล1 ชุด 8,100.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
282 คณะวิทยาการสารสนเทศ ชุดโคมไฟถ่ายสตูดิโอ3 ชุด 16,100.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
283 คณะวิทยาการสารสนเทศ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว)90 เคร่ือง
2,700,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

284 คณะวิทยาการสารสนเทศ โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็ก1 ตัว 14,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
285 คณะวิทยาการสารสนเทศ กล้องประชุมทางไกลแบบมีล าโพงและไมโครโฟนในตัว3 ชุด 29,900.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
286 คณะวิทยาการสารสนเทศ ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้านระบบแขนกลดิจิตอลและ

 AI พร้อมส่ือการสอน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด
2,000,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

287 คณะวิทยาการสารสนเทศ ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับโลกเสมือนจริงด้วยการสร้าง
สภาพแวดล้อมจ าลองในรูปแบบ 3 มิติ ส าหรับงานด้านอุตสาหกรรม ต าบล
เเสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี1 ชุด

2,000,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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288 คณะวิทยาศาสตร์ ลิฟท1์ ตัว 1,400,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
289 คณะวิทยาศาสตร์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ

 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว12 เคร่ือง
238,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

290 คณะวิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ1 ชุด 4,996,900.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
291 คณะวิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อาคารสิรินธร1 ชุด 2,321,900.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
292 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง1 เคร่ือง 53,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
293 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่11 เคร่ือง 130,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
294 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล4 เคร่ือง 88,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
295 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA14 เคร่ือง 35,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
296 คณะวิทยาศาสตร์ โต๊ะส านักงาน3 ตัว 24,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
297 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล12 เคร่ือง 276,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
298 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว)5 เคร่ือง
150,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

299 คณะวิทยาศาสตร์ ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต1 เคร่ือง 24,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
300 คณะวิทยาศาสตร์ เก้าอี้ส านักงานพนักสูง10 ตัว 38,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
301 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองเขย่าตะแกรงร่อนแยกขนาด1 เคร่ือง 155,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
302 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดแสงอาทิตย์1 เคร่ือง 26,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
303 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองดูดจ่ายสารละสายแบบ 8 ช่อง ขนาด 30-300 ไมโครลิตร2 ตัว 64,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
304 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองทดสอบสมบัติทางกล1 เคร่ือง 240,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
305 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี1 เคร่ือง
2,996,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

306 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
3 เคร่ือง

249,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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307 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,800 ANSI Lumens 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี5 เคร่ือง
148,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

308 คณะวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo Microscope) ส าหรับวิเคราะห์
ชิ้นงาน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี10 ตัว

650,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

309 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองเพิม่จ านวนสารพันธุกรรม (PCR) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

440,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

310 คณะวิทยาศาสตร์ หม้อนึ่งความดันไอน้ า ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี4 
เคร่ือง

1,120,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

311 คณะวิทยาศาสตร์ ชุดแยกโปรตีนตามแนวต้ังพร้อมเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี6 ชุด

354,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

312 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความเป็นกรดด่างแบบพกพา (pH meter) ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี5 เคร่ือง

201,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

313 คณะวิทยาศาสตร์ กระดานอัจฉริยะพร้อมขาต้ัง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
2 เคร่ือง

428,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

314 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองแยกโปรตีนตามแนวต้ังพร้อมเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี5 ชุด

420,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

315 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงชนิดล าแสงคู่ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี1 ชุด

650,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

316 คณะวิทยาศาสตร์ ตู้บ่มอุณหภูมิต่ า ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง 620,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
317 คณะวิทยาศาสตร์ ตู้อบความร้อน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 เคร่ือง 170,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
318 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดการเปิด-ปิดปากใบพืชและฟลูออเรสเซนต์ ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง
588,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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319 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดการเบีย่งเบนของแสง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด

ชลบุรี1 ชุด
600,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

320 คณะวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ส าหรับงานวิจัย ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี
 จังหวัดชลบุรี10 ตัว

450,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

321 คณะวิทยาศาสตร์ ดิจิตอลออสซิลโลสโคปความถี่ 200MHz ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี3 เคร่ือง

112,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

322 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองแยกสารพันธุกรรมขนาดเล็ก ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 5 ชุด

255,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

323 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงแบบพืน้ฐานส าหรับวัดตัวอย่างแบคทีเรีย  ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

460,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

324 คณะวิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ า ชนิด -80 องศาเซลเซียส ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ตู้

665,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

325 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองแยกสารและท าให้สารบริสุทธิ ์ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี1 ชุด

3,000,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

326 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองกัด CNC พร้อมโปรแกรมกัดกลึงชิ้นงานควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

4,800,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

327 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี1 ชุด

1,027,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

328 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดแรงตึงผิว ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด 1,070,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
329 คณะวิทยาศาสตร์ เคร่ืองตัดชิ้นตัวอย่างแบบพิเศษภายใต้อุณหภูมิห้อง (Ultra-microtome)  

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง
5,700,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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330 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชุดเคร่ืองฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แบบ Flywheel training ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 ชุด
780,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

331 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชุดอุปกรณ์วัดและประเมินความสามารถในการเคล่ือนไหว(Functional 
measurement screen test kit) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี2 ชุด

58,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

332 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองทดสอบและฝึกกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

6,175,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

333 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เคร่ืองฝึกสมรรถภาพกล้ามเนื้อเอนกประสงค์แบบ Multi-system ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

3,200,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

334 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA1 เคร่ือง 6,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
335 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย2 เคร่ือง 3,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
336 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชุดเคร่ืองพิมพ์สามมิติ2 เคร่ือง 59,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
337 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตู้แช่เย็น 2 ประตู ขนาด 23.8 คิวบิกฟุต1 เคร่ือง 28,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
338 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองมือวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า (ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์)10 ตัว 15,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
339 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีส าหรับโดรน2 ชุด 2,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
340 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี 2 เคร่ือง
224,700.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

341 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อากาศยานไร้คนขับ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 6 ชุด 345,700.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
342 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตู้เก็บสารเคมีชนิดสารไวไฟ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 ตู้ 74,900.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

343 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตู้อบลมร้อนแบบถาดหมุน ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 
เคร่ือง

455,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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344 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองปิดฝากระป๋องแบบเซมิออโต้ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี1 เคร่ือง
38,900.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

345 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองวัดความหวาน ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 ชุด 22,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
346 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองระเหยสารชนิดอุณหภูมิต่ า ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 เคร่ือง
781,100.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

347 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดรนพ่นสารทางการเกษตร ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 
เคร่ือง

380,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

348 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง (Dual Dry Bath) ต าบลโขมง อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 เคร่ือง

33,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

349 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองควบคุมการดูดจ่ายสารละลาย ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี2 เคร่ือง

38,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

350 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองบดตัวอย่างด้วยเม็ดบีด ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 
เคร่ือง

374,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

351 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองกวนสารชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี2 เคร่ือง

38,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

352 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เคร่ืองวัดและบันทึกความชื้นของชั้นดิน ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี1 เคร่ือง

128,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

353 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชุดปฏิบัติการด้านส่ือการเรียนการสอนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
หุน่ยนต์สมองกลพร้อมโปรแกรม ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่1 ชุด

1,992,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

354 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เพือ่การเจริญเติบโตของพืช ต าบลโขมง อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 ชุด

1,037,900.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

355 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ต าบล
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว1 กล้อง

105,900.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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356 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่31 เคร่ือง 35,600.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
357 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงแบบเวิร์คสเตชัน47 ชุด 2,773,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
358 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ พร้อมจอแสดงผล43 ชุด 1,290,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
359 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บอร์ดโครงเหล็กพร้อมฐานราก1 ชุด 50,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
360 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง2 เคร่ือง 60,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
361 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์12 ตัว 14,400.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
362 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กระดานไวท์บอร์ดมีล้อเล่ือน3 อัน 12,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
363 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นวางเคร่ืองแก้ว2 ชุด 15,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
364 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เก้าอี้บาร์48 ตัว 31,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
365 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองล้างอัลตราโซนิคส าหรับห้องปฏิบัติการ1 เคร่ือง 15,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
366 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว15 เคร่ือง 48,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
367 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ่างล้างพร้อมฝักบัวฉุกเฉิน1 ชุด 65,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
368 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดตะแกรงร่อนดิน1 ชุด 130,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
369 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดทดสอบความต้านทานแรงเฉือนแบบใบพัด (แบบใช้มือหมุน)1 ชุด 120,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
370 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดทดสอบความถ่วงจ าเพาะของดินแบบสูญญากาศ1 ชุด 80,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
371 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 12,000

 บีทีย2ู เคร่ือง
36,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

372 คณะวิศวกรรมศาสตร์ แผ่นให้ความร้อน Hotplate6 เคร่ือง 60,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
373 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองทดสอบแรงม้า แรงบิด และความเร็วรอบ (Dyno meter Test)1 ชุด 2,000,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

374 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัม๊ลมแบบสายพาน1 เคร่ือง 15,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
375 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กระบอกอบลวดเชื่อม1 ชุด 8,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
376 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เตาเผาแบบท่อ พร้อมท่อเซรามิค1 ชุด 54,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 28
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377 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตู้เก็บอุปกรณ์อะไหล่เคร่ือง UTM1 ตู้ 6,700.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
378 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เกตเวย์ส่ือสาร10 ชุด 120,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
379 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เซนเซอร์วัดความเข้มแสงอาทิตย์1 ชุด 30,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
380 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 

เคร่ือง
850,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

381 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereo Microscope) ส าหรับวิเคราะห์
ชิ้นงาน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

246,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

382 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดทดสอบเฉือนตรง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด 800,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

383 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองตรวจสอบรอยร้าวด้วยกระแสไหลวน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี
 จังหวัดชลบุรี1 ชุด

685,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

384 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดฝึกอบรมทางด้านระบบสมองกลฝังตัวอัจฉริยะส าหรับรถไฟฟ้า EV 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

450,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

385 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองตรวจสอบด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี2 ชุด

790,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

386 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดฝึกอบรมระบบ Industrial Internet of Things (IIoT) ส าหรับหุน่ยนต์
อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

480,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

387 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองทดสอบความแข็งแบบไมโคร (Micro Hardness Tester) ต าบลแสน
สุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เคร่ือง

831,200.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

388 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาระบบ IoT และ Data Analytics  
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

350,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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389 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองเล่ือยแนวต้ัง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง 749,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

390 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดเทียบสอบเคร่ืองมือทดสอบการวัดแรงและความดันทางวิศวกรรมปฐพี 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

210,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

391 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดฝึกอบรมระบบควบคุมหุน่ยนต์อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

470,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

392 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดทดสอบความถ่วงจ าเพาะของดินแบบสุญญากาศ ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

200,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

393 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตู้อบไฟฟ้า ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด 350,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
394 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดตะแกรงร่อนดิน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด 130,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
395 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองควบคุมความดันน้ าแบบไม่จ ากัด ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี1 ชุด
550,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

396 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองควบคุมความดันน้ า ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 
ชุด

700,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

397 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดทดลองส าหรับเรียนรู้ทางด้านการประมวลผลและวิเคราะห์สัญญาณ
ภาพและวิดีโอด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

250,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

398 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองวิเคราะห์ส่วนผสมของโลหะด้วยการคายแสงของธาตุ (Optical 
Emission Spectrometer) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1 เคร่ือง

1,819,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

399 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดฝึกปฏิบัติการระบบนิวแมติกส์และการควบคุมทางไฟฟ้า พร้อมโปรแกรม
จ าลองการท างานเสมือนจริงอัตโนมัติ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

3,850,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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400 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบการอัดตัวคายน้ าแบบไฮโดรลิก ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
1,500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

401 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองศึกษาการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

3,200,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

402 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล1 เคร่ือง 22,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
403 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่31 เคร่ือง 30,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
404 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA2 เคร่ือง 5,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
405 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว)2 เคร่ือง
60,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

406 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เก้าอี้ส านักงาน 1 ตัว 2,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
407 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระบบกล้องวงจรปิด1 ชุด 45,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
408 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พัดลมอุตสาหกรรม 4 ตัว 13,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
409 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง1 เคร่ือง 8,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
410 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองปัม๊ลม1 เคร่ือง 10,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
411 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens2 

เคร่ือง
56,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

412 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองท าน้ าเย็น1 เคร่ือง 5,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
413 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นวางของ1 ชุด 13,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
414 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัม๊น้ า1 เคร่ือง 7,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
415 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที ่23 ตัว 69,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
416 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองพิมพ์วัตถุ 3 มิติ1 เคร่ือง 40,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
417 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เก้าอี้บาร์10 ตัว 20,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
418 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โต๊ะปฏิบัติการ3 ตัว 24,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 31
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419 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 36,000

 บีทีย1ู เคร่ือง
46,100.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

420 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว1 เคร่ือง

6,700.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

421 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 18,000
 บีทีย2ู เคร่ือง

55,600.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

422 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เก้าอี้ส านักงานพนักสูง5 ตัว 32,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
423 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ล าโพงเคล่ือนที่4 ชุด 74,400.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
424 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตู้เหล็กบานเปิดกระจกล่างทึบ1 ชุด 7,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
425 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จักรอุตสาหกรรม แบบเย็บผ้า3 เคร่ือง 15,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
426 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองเจียร์ไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว1 เคร่ือง 4,600.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
427 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานกราฟฟิก แบบประมวลผลระดับสูง3 ชุด 162,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
428 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองยิงเลเซอร์1 เคร่ือง 42,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
429 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ถังน้ า ขนาดความจุ 500 ลิตร1 ถัง 4,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
430 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองรีดไม1้ เคร่ือง 15,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
431 คณะศิลปกรรมศาสตร์ แท่นตัดไฟเบอร์1 ชุด 5,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
432 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โต๊ะเล่ือยวงเดือน1 ชุด 10,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
433 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัม๊ลมเก็บเสียง1 เคร่ือง 3,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
434 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่ือยตัดองศา4 เคร่ือง 79,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
435 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตู้ถ่ายลมดูดหลอด1 เคร่ือง 36,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
436 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สว่านแท่นเจาะ1 ตัว 9,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

32



รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
437 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ

 3840x2160 พิกเซล ขนาด 70 นิ้ว พร้อมขาแขวน TV แบบต้ังพืน้มีล้อ2 ชุด
82,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

438 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โต๊ะท างาน1 ชุด 8,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
439 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เก้าอี้ส านักงาน7 ตัว 15,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
440 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไมโครโฟนไร้สาย2 ชุด 26,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
441 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เก้าอี้บาร์5 ตัว 10,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
442 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชุดโซฟา1 ชุด 40,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
443 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิ้ว)2 เคร่ือง
60,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

444 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เก้าอี้ส านักงานพนักสูง1 ตัว 6,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
445 คณะศึกษาศาสตร์ กล้องวีดีโอ1 เคร่ือง 36,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
446 คณะศึกษาศาสตร์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ 20 ตัว 30,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
447 คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผล2 เคร่ือง 44,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
448 คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA2 เคร่ือง 11,600.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
449 คณะศึกษาศาสตร์ โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็ก20 ตัว 82,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
450 คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานกราฟิกและตัดต่อวิดีโอ1 เคร่ือง 45,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
451 คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens1 

เคร่ือง
33,600.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

452 คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)1 เคร่ือง

17,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

453 คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens1 
เคร่ือง

33,600.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
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454 คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง1 เคร่ือง 14,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
455 คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองสลับสัญญาณและบันทึกวิดีโอ ระบบ HD 1 เคร่ือง 35,400.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
456 คณะศึกษาศาสตร์ เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมองชนิด ERP (Event Related Potential) ต าบล

แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง
5,225,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

457 คณะสหเวชศาสตร์ เคร่ืองตัดชิ้นเนื้อพยาธิวิทยากายวิภาคแบบเยือกแข็ง ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

1,300,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

458 คณะสหเวชศาสตร์ โต๊ะปฏิบัติการ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี36 ตัว 4,892,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
459 คณะสหเวชศาสตร์ ชุดเคร่ืองบ่มและปัน่วิเคราะห์ปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของเลือด ต าบลแสนสุข

 อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี1 ชุด
500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

460 คณะสหเวชศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ประสิทธิภาพสูงส าหรับงานทางด้านจุลพยาธิวิทยา ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

490,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

461 คณะสหเวชศาสตร์ เคร่ืองวัดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันวิทยา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี2 เคร่ือง

1,198,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

462 คณะสหเวชศาสตร์ ชุดเคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธิสู์งส าหรับห้องปฏิบัติการ ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

800,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

463 คณะสหเวชศาสตร์ เคร่ืองทดสอบความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

4,580,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

464 คณะสหเวชศาสตร์ ชุดเคร่ืองแยกและส่งถ่ายโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

1,100,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

465 คณะสหเวชศาสตร์ เคร่ืองวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อนส าหรับอาหาร ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

2,247,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

466 คณะสหเวชศาสตร์ เคร่ืองวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบมัลติดิเทคชั่น ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

1,700,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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467 คณะสหเวชศาสตร์ ชุดวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อและระบบประสาท (NCV and EMG test) 

พร้อมวัดการเรียนรู้ของสมอง (cognitive function test) และ
สัญญาณไฟฟ้าสมอง (EEG) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1
 เคร่ือง

5,490,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

468 คณะสหเวชศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

1,450,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

469 คณะสหเวชศาสตร์ เคร่ืองท าแห้งแบบแช่แข็งส าหรับอาหาร ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

1,991,300.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

470 คณะสหเวชศาสตร์ ชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอดในขณะออกก าลัง ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

7,600,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

471 คณะสหเวชศาสตร์ ชุดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

400,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

472 คณะสหเวชศาสตร์ เคร่ืองมือการเรียนการสอนทางรังสีวิทยา ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี1 ชุด

3,500,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

473 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชุดเคร่ืองผลิตอนุภาคซับไมครอน (Submicrometer monodisperse 
aerosol generator system) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี1 ชุด

847,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

474 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัม๊สูญญากาศส าหรับดูดอากาศชนิดไดอะเฟรม (Vacuum pump) ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี2 ชุด

858,100.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

475 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เคร่ืองวิเคราะห์ขนาดอนุภาคพลศาสตร์ (Fast mobility particle sizer 
spectrometer: FMPS) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

6,355,800.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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476 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เคร่ืองการตรวจคล่ืนไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี1 ชุด
2,974,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

477 คณะอัญมณี เคร่ืองแกะสลักเลเซอร์ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี1 เคร่ือง 950,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

478 โครงการหอพักเทา-ทอง ไฟฉุกเฉิน174 ตัว 260,700.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
479 บัณฑิตวิทยาลัย กล้องถ่ายภาพวิดีโอ1 เคร่ือง 32,620.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
480 วิทยาลัยนานาชาติ เก้าอี1้00 ตัว 120,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
481 วิทยาลัยนานาชาติ กล้องวงจรปิด24 ตัว 77,100.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
482 วิทยาลัยนานาชาติ ไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด 5,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
483 วิทยาลัยนานาชาติ โต๊ะอ่านหนังสือ20 ตัว 30,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
484 วิทยาลัยนานาชาติ กล้องวีดีโอ3 เคร่ือง 30,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
485 วิทยาลัยนานาชาติ ไมโครโฟน4 ตัว 5,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
486 วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองท าน้ าอุ่น10 เคร่ือง 30,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
487 วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens2 

เคร่ือง
56,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

488 วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองสลับสัญญาณภาพ1 เคร่ือง 16,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
489 วิทยาลัยนานาชาติ อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)1 เคร่ือง 8,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

490 วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 24,000
 บีทียู 14 เคร่ือง

354,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

491 วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองผสมเสียงสัญญาณ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่องดิจิตอล1 เคร่ือง 18,900.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
492 วิทยาลัยนานาชาติ ป้ายบอกทางหนีไฟ7 ชุด 18,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
493 วิทยาลัยนานาชาติ ทีน่อน 3.5 ฟุต30 หลัง 60,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 36



รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
494 วิทยาลัยนานาชาติ แม๊กลมขาเด่ียว1 เคร่ือง 2,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
495 วิทยาลัยนานาชาติ ระบบประชุมทางไกล1 ระบบ 100,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
496 วิทยาลัยนานาชาติ หน้าจอแสดงภาพขนาด 5.5 นิ้ว1 จอ 5,900.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
497 วิทยาลัยนานาชาติ อุปกรณ์จับภาพหน้าจอส าหรับการสตรีมภาพ1 เคร่ือง 9,900.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
498 วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบฝังเพดาน ขนาด 36,000 บีทีย1ู1 

เคร่ือง
944,900.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

499 วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 40,000
 บีทียู พร้อมติดต้ังท่อน้ ายาส่วนเกินมาตรฐาน 21 เมตร1 เคร่ือง

84,700.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

500 วิทยาลัยนานาชาติ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 40,000
 บีทียู พร้อมติดต้ังท่อน้ ายาส่วนเกินมาตรฐาน 14 เมตร1 เคร่่ือง

73,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

501 สถาบันภาษา เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA6 เคร่ือง 15,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
502 สถาบันภาษา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง6 เคร่ือง 270,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

503 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ถังอากาศ4 ใบ 48,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
504 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A31 เคร่ือง 9,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

505 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ าส าหรับห้องปฏิบัติการ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 เคร่ือง

137,000.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

506 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เคร่ืองวัดออกซิเจนแบบภาคสนาม สถานีวิจัยย่อย ชะอ า ต าบลบางเก่า 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี1 เคร่ือง

69,500.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล
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507 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เคร่ืองวัดพีเอช แบบต้ังโต๊ะ สถานีวิจัยย่อย ชะอ า ต าบลบางเก่า อ าเภอ

ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี1 เคร่ือง
34,400.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

508 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชุดเคร่ืองถ่ายภาพเจลและวิเคราะห์ภาพ (gellite) ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด

406,600.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

509 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชุดโต๊ะปฏิบัติงานและตู้เก็บอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิจัย สถานีวิจัยย่อย 
ชะอ า ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี1 ชุด

341,800.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

510 ส านักคอมพิวเตอร์ พัดลมต้ังพืน้2 ตัว 1,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
511 ส านักคอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA1 เคร่ือง 2,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
512 ส านักคอมพิวเตอร์ ระบบป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายและระบบพิสูจน์ตัวตน1 ระบบ 4,500,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
513 ส านักบริการวิชาการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย1 เคร่ือง 90,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
514 ส านักบริการวิชาการ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA1 เคร่ือง 10,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
515 ส านักบริการวิชาการ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ

 3840x2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว2 เคร่ือง
55,400.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

516 ส านักบริการวิชาการ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบอิงค์เจ็ท1 เคร่ือง 5,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
517 ส านักหอสมุด เก้าอี้ส านักงาน9 ตัว 45,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
518 ส านักหอสมุด ไมโครโฟนไร้สาย4 ชุด 40,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
519 ส านักหอสมุด เคร่ืองโทรศัพท์ไร้สาย5 เคร่ือง 15,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
520 ส านักหอสมุด เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA6 เคร่ือง 15,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
521 ส านักหอสมุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง2 เคร่ือง 100,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
522 ส านักหอสมุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง4 เคร่ือง 180,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
523 ส านักหอสมุด เคร่ืองสลับสัญญาณภาพ2 เคร่ือง 40,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
524 ส านักหอสมุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง4 เคร่ือง 140,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
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525 ส านักหอสมุด ขาต้ังกล้องวีดีโอ2 ตัว 48,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
526 ส านักหอสมุด อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที ่13 ตัว 18,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
527 ส านักหอสมุด ไฟสตูดิโอพร้อมฉากหลัง2 ชุด 60,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
528 ส านักหอสมุด รถเข็นช้อปปิง้ ขนาด 150 ลิตร1 คัน 8,100.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
529 ส านักหอสมุด กล้องถ่ายภาพวิดีโอ2 ตัว 120,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
530 ส านักหอสมุด เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรับงานกราฟฟิก2 เคร่ือง 99,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
531 ส านักหอสมุด เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดพร้อมขาต้ัง2 เคร่ือง 24,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
532 ส านักหอสมุด เคร่ืองส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย1 เคร่ือง 40,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
533 ส านักหอสมุด เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงพร้อมไมโครโฟนบันทึกเสียง2 ชุด 20,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
534 ส านักหอสมุด ไม้กันส่ัน2 ชุด 12,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
535 ส านักหอสมุด เคร่ืองพิมพ์ภาพขนาดใหญ1่ เคร่ือง 49,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
536 ส านักหอสมุด ชุดอุปกรณ์เคร่ืองแม่ข่าย Hyper-Converged Infrastructure Server 

ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี1 ชุด
3,862,700.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

537 หน่วยตรวจสอบภายใน สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่11 เคร่ือง 17,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

39



รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณ
181,411,600.00

1 กองกิจการนิสิต อาคารลานอเนกประสงค์ มีหลังคาคลุม 15,000,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2 กองอาคารสถานที่ ปรับปรุงอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี 54,783,300.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
3 กองอาคารสถานที่ ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี 1,917,400.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
4 คณะดนตรีและการแสดง ปรับปรุงภูมิทัศน์ 85,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
5 คณะดนตรีและการแสดง ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง 190,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
6 คณะพยาบาลศาสตร์ ปรับปรุงอาคารหอพักนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 5 ชั้น 11,500,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
7 คณะแพทยศาสตร์ ค่าควบคุมงานอาคารทีพ่ักบุคลากรทางการแพทย์ ต าบลแสนสุข อ าเภอ

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1,317,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

8 คณะแพทยศาสตร์ อาคารทีพ่ักบุคลากรทางการแพทย์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

44,928,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

9 คณะแพทยศาสตร์ อาคารทีพ่ักบุคลากรทางการแพทย์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 2 หลัง

15,724,800.00 เงินอุดหนุนรัฐบาล

10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทาสีภายนอกและภายในอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 4,770,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 81,700.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงบานประตูห้อง ภาควิชาจิตวิทยา 66,200.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงบานประตูห้อง ภาควิชาประวัติศาสตร์ 87,400.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงบานหน้าต่างและประตู ห้องQS2-606 61,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงบานหน้าต่าง ห้องQS2-600 58,900.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
16 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรับปรุงพืน้ห้อง QS2-600 120,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
17 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ก่อสร้างหลังคาคลุมทีจ่อดรถยนต์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 555,600.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง

40



รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
18 คณะโลจิสติกส์ ปรับปรุงอาคารเก่าคณะโลจิสติกส์ ชั้น 3 และพืน้ทีเ่ชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

(CO-SPACE industrial link)
3,200,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

19 คณะวิทยาศาสตร์ ทาสีกันซึมดาดฟ้าอาคารปฏิบัติการพืน้ฐานและศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 315,500.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

20 คณะวิทยาศาสตร์ ทาสีภายนอกอาคารสิรินธร 1,051,700.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
21 คณะวิทยาศาสตร์ ทาสีอาคารฟิสิกส์ 500,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
22 คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหลังคาคลุมอาคารสิรินธร 4,000,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
23 คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2,500,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
24 คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงห้อง Learning Space อาคารสิรินธร 490,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
25 คณะวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงห้อง Learning Space อาคารฟิสิกส์ 495,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
26 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โรงเรือนส าหรับการปลูกกันชง/กัญชา 1,000,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
27 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับเป็น Co Working Space 5,800,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

28 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงระบบท่อดับเพลิงกลุ่มอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 750,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
29 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงหลังคาอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,500,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
30 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงห้อง 107 microbiology lab 104,800.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
31 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงห้อง 109 biology lab 150,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
32 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงกั้นห้องนายช่าง 30,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
33 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงประลองภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 225,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
34 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปรับปรุงศูนย์วิจัยศิลปะการออกแบบและวัฒนธรรมบูรพา 3,000,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
35 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านแก้ว 60,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
36 คณะศึกษาศาสตร์ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศิลปะ คณะศึกษาศาสตร์ 1,000,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
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รายการ จ านวนเงิน (บาท) แหล่งงบประมาณส่วนงาน/หน่วยงาน
37 วิทยาลัยนานาชาติ ปรับปรุงห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ 2,000,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
38 วิทยาลัยนานาชาติ ปรับปรุงชั้น 1 และห้องส านักงานวิทยาลัยนานาชาติ 200,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
39 ส านักหอสมุด ปรับปรุงพืน้ทีช่ั้น 1 และชั้น 2 499,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
40 ส านักหอสมุด ปรับปรุงห้องรับรอง 135,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
41 ส านักหอสมุด ปรับปรุงพืน้ทีร่ะเบียง ชั้น3 อาคารลานรมณีย์ 158,000.00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย
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